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МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЙ В 

СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

Сучасні технології дозволяють людям спілкуватися безпосередньо. 

Голосові й відеодзвінки, електронні листи, фотографії та миттєві повідомлення 

прямують від відправника до приймача через Інтернет, зберігаючи довіру між 

особами незалежно від того, наскільки вони знаходяться далеко. Однак, коли 

справа доходить до грошей, які є у електронній формі або цінної 

конфіденційної інформації, люди повинні довіряти третій стороні, щоб мати 

змогу завершити транзакцію, таким чином, протягом останнього десятиліття. 

Технологія blockchain повільно увійшла в Інтернет як захищена альтернативна 

цифрова парадигма. Використовуючи математику та криптографію, blockchain 

надає відкриту децентралізовану базу даних будь-якої транзакції, яка включає 

такі цінності, як гроші, товари, майно, робота або навіть голосування. Іншими 

словами, blockchain – це структура даних, яка полегшує створення, обмін та 

зберігання цифрової книги операцій між розподіленою мережею комп'ютерів, 

що робить її децентралізованою та розподіленою архітектурою [1]. Це дозволяє 

створити запис, чию автентичність може бути перевірено всією спільнотою, що 

робить блокчейн «довірчою» технологією. У такому випадку «довірчий» 

означає, що «значення» в комп'ютерній мережі може бути перевірене, 

контрольоване та виконане без необхідності довіреної третьої сторони або 

центральної установи. Таким чином, треті сторонні довірчі організації, більше 

не можуть бути необхідними. 

Отже, майбутня економіка буде рухатися по відношенню до однієї з 

розподіленої власності та довіри, де кожен, хто має доступ до Інтернету, може 

брати участь у транзакціях на базі блоків [2], [3]. 

Можливості використання технології блокчейнів нескінченні. Деякі 

фахівці очікують, що через менш ніж 10 років блокчейн буде 

використовуватися для збору податків. Крім того, оскільки кожна операція буде 

записуватися у загальнодоступній та розподіленій обліковій книзі, це 
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полегшить людям трансфер грошей у географічні регіони, де доступ до 

фінансових установ обмежений, що дозволяє значно зменшити фінансове 

шахрайство. Величезна частка довірчих послуг, що коливається від банківських 

послуг до нотаріусів, постане перед проблемами щодо ціни, обсягу та, в деяких 

випадках, їх виживання. Державні органи влади могли б усвідомити, що все 

більше і більше ускладнює застосування традиційних фінансових регуляторів 

через нові можливості, які пропонує мережа блокчейнів, щоб обійти 

традиційних фінансових посередників. Організації, які не пристосовуються до 

нових технологічних тенденцій, відстають і колапсуються, оскільки їхній успіх 

буде залежати від стратегічного вибору, який вони вносять щодо прийняття 

нових технологій. Проте, чи будуть уряди та фінансово-правові установи 

охоплювати блокчейн чи ні, занадто рано судити. Передбачається, що не всі 

готові охопити свої особливості та переваги. 

Можливість застосування блокчейн в різних сферах життєдіяльності 

держави дозволить забезпечити надійність і прозорість усіх потрібних 

суспільству операцій. 

Актуальним є впровадження нових технологій у систему забезпечення 

безпеки дорожнього руху. На нашу думку сучасна система безпеки дорожнього 

руху держави потребує імплементації нововведень, зокрема, які будуть 

відповідати євроінтеграційним векторам розвитку держави та Стратегії 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року 

[4]. 

Згідно Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 

період до 2020 року забезпечення безпеки транспортних процесів має 

забезпечуватися шляхом:  

– удосконалення державної системи забезпечення безпеки на транспорті;  

– утворення у системі центрального органу виконавчої влади у галузі 

транспорту органу державного нагляду (контролю) за безпекою на транспорті;  

– упровадження сучасних інформаційних технологій здійснення 

контролю за безпекою на транспорті, створення супутникових систем контролю 

та регулювання руху транспортних засобів;  

– удосконалення порядку допуску суб'єктів господарювання до 

провадження діяльності з перевезення пасажирів і вантажів;  

– підвищення рівня облаштування автомобільних доріг,вулиць та 

залізничних переїздів з метою забезпечення безпеки дорожнього руху;  

– підвищення вимог до безпечності конструкцій транспортних засобів;  

– удосконалення та розвитку державної системи забезпечення безпеки 

проведення операцій, пов'язаних з перевезенням небезпечних вантажів, 

розроблення відповідних нормативно-правових актів, створення реєстру 

небезпечних вантажів. 

Пріоритетами розвитку автомобільного транспорту є: створення умов для 

провадження діяльності на ринку транспортних послуг; підвищення безпеки 

дорожнього руху та енергоефективності шляхом:  
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– затвердження та виконання Державної цільової програми підвищення 

рівня безпеки дорожнього руху;  

– забезпечення розподілу між органами виконавчої влади функцій з 

управління дорожнім рухом, створення системи управління, гармонізованої з 

європейською;  

– посилення вимог до автомобільних перевізників та контролю за 

дотриманням ними вимог законодавства щодо безпеки перевезень;  

– удосконалення системи контролю за використанням робочого часу та 

часу відпочинку водіїв згідно з Європейською угодою щодо роботи екіпажів 

транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення 

(ЄУТР) ( 994_016 ) та Конвенцією Міжнародної організації праці 1979 року 

№ 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому 

транспорті ( 993_025 );  

– удосконалення системи технічного регулювання допуску транспортних 

засобів до участі в дорожньому русі, періодичного технічного контролю та 

технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів;  

– створення єдиної системи навчання і сертифікації працівників 

автомобільного транспорту відповідно до європейських норм;  

– удосконалення механізму використання альтернативних видів палива;  

– утворення випробувального центру визначення відповідності 

автомобільних транспортних засобів, двигунів і систем нейтралізації 

відпрацьованих газів вимогам державних і міжнародних стандартів;  

– запровадження міжнародних екологічних норм «ЄВРО-3»  

– «ЄВРО-6» для транспортних засобів і моторних палив; забезпечення 

ефективності діяльності автомобільного транспорту шляхом:  

– затвердження та виконання Державної цільової економічної програми 

розвитку автомобільного транспорту;  

– удосконалення технології автомобільних перевезень, збільшення частки 

комбінованих перевезень, розроблення оптимальних технологічних схем для 

транспортних вузлів. 

Підвищення рівня безпеки дорожнього руху шляхом:  

– здійснення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на 

особливо небезпечних ділянках автомобільних доріг;  

– упровадження ефективних технічних засобів організації дорожнього 

руху на автомобільних дорогах (автоматизованих систем керування дорожнім 

рухом, протизасліплювальних екранів, розмітки з поліпшеними 

світлоповертальними властивостями тощо);  

– поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху. 

Цікавою є ініціатива встановлення онлайнкамер, які фіксують швидкість 

транспортних засобів, у Люксембурзі [5]. У травні Люксембург додав десять 
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нових онлайн камер швидкості на вторинних дорогах після успішного введення 

в експлуатацію перших десяти пристроїв країни у березні.Третя партія має бути 

встановлена в наступному році. 

У перший місяць роботи (з 16 березня по 12 квітня 2016 року) нової 

мережі уряд Люксембургу повідомив, що 44 006 автомобілів були зареєстровані 

після порушень швидкості, з яких більше 20% були зареєстрованими за 

кордоном транспортними засобами, переважно з Бельгії, Франції та Німеччини 

[6]. 

Постає питання збереження та забезпечення достовірності отриманих 

даних. Як мінімум дві зацікавлені сторони процесу, контролюючі органи та 

громадяни,мають мати гарантію на достовірну і повну інформацію про факти 

порушень усіх учасників дорожнього руху, від простих громадян до 

представників бізнесу і влади, про рівність усіх учасників перед законом за 

скоєні правопорушення. 

Гарантію на повне і достовірне збереження інформації може давати 

технологія blockchain. 
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